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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  6 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุวิชญ  โรจนวานิช  
  

    

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวอุปมา  ใจหงษ   
  (กลุมชวยอํานวยการ) 
  นายอัคนิทัต  บุญโญ 
  (สํานักบริหารโครงการลงทุนฯ) 
  นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง  
  (สํานักนโยบายและแผน) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 201 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 707, 210 

คําอธิบาย :  
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐไดเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของรัฐ ท้ังทางตรงและทางออม ในอันที่
จะสนองตอบตอความตองการของตนเอง และจะพิจารณาจากการที่สวนราชการมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการ
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมท่ีมีการประยุกตใชในระดับสากล 4 ประการ ดังนี้ 

1.  เปนสวนราชการที่เปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนนิการ 
2.  มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ   
3.  เปนหนวยงานที่มีระบบการจัดการขอมูลท่ีไดรับจากประชาชน และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อนาํขอมูลตาง ๆ 

ประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ   

4.  เปนหนวยงานที่เปดโอกาสใหภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตาง ๆ) ไดมีโอกาส
เขารวมในกระบวนงานของภาคราชการ  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน ผานชองทางตาง ๆ คือ  

1) เอกสารสิง่พมิพ แผนพับ  2) แผนผงัข้ันตอนการปฏิบัติงาน  3) การติดประกาศตาง ๆ 4)  Website ของกระทรวงการคลัง 
และ สบน. และ 5) การจัดทําโลโก เพื่อความโปรงใสในภารกิจที่ สบน. ไดดําเนินการ 

2.  สบน. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คือ 1) ตูรับขอคิดเห็นของศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย  
2) การจัดสัมมนาเชิงวิชาการตาง ๆ เชน การประเมินสถานะของรัฐวิสาหกิจ เปนตน  3) การจัดใหมีหองสมุด และ  4) 
การจัดทํา Website ซึ่งมี Web Board เปนชองทางการสื่อสารกับประชาชน 

3.  สบน. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน รวมท้ังมีเจาหนาท่ีคอยตอบคําถาม 
ใน Web Board 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
 4.  สบน. มีการจัดประชุมโดยเชิญผูบริหาร/ผูแทนจากภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิเขารวมเปนคณะทํางาน/

กรรมการ ไดแก 
4.1  สบน. ไดเชิญผูบริหารจากภาคเอกชน เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย 

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด เปนตน เขารวมเปนคณะทํางานพัฒนาตลาดแรก ซึ่งในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ไดจดัใหมีการประชุมไปแลว 1 ครั้ง      

4.2  สบน. ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ เชน นายโอฬาร ไชยประวัติ  นายปรีชา จรุงกิจอนันต เปนตน เขารวมเปน 
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดจัดใหมีการประชุมไปแลว 3 ครั้ง   

4.3  สบน. ไดเชิญผูแทนจากภาคเอกชน เชน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เทิรนอะราวด จํากัด เปนตน เขารวมเปนคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑการประเมินขอเสนอทางการเงนิสําหรับ
การสรางพันธมิตรเพื่อการพฒันาประเทศ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดจัดใหมีการประชุมไปแลว 5 ครั้ง 
โดยเปนการประชุมใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ สบน. อยางตอเนื่อง 

5.  จากการประชุมตามขอ 4. สบน. ไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานของ สบน. และนําเสนอตอคณะทํางาน/กรรมการเพือ่พิจารณา ซึ่งถอืเปนกระบวนการ/กลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

1 2 3 4 5 

  

   ระดับ  1  คะแนน  :  สวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตาง ๆ ตอไปนี้ อยางนอย 5 ชองทาง ไดแก 
 เอกสารสิ่งพิมพ แผนพับ จดหมายขาว แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ติดประกาศตาง ๆ เว็บไซต การจัดทํา Spot โฆษณา  
 การจัดทาํโลโก การจัดนิทรรศการ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ (Press Release) การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 ผานสื่อโทรทัศน การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ  การจัดงานแถลงขาว (Press Conference) การจัดทําสื่อเผยแพร 
 (Bill Board) 

  ระดับ  2  คะแนน  :  สวนราชการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 3 ชองทางตอไปนี้ ไดแก การจัดใหมีตูรับขอคิดเห็น 
การจัดใหมีสายดวน การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน การจัดสัมมนา 
วิชาการตาง ๆ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Focus Group) การจัดใหมีศูนยขอมูล/หองสมุด การจัดทํา 
เว็บไซตซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน (Chat Room หรือ Web Board)   

  ระดับ  3  คะแนน  :  สวนราชการมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีระบบการนําความคิดเห็นของประชาชน 
ไปประกอบการบริหารงาน มีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

  ระดับ  4  คะแนน  :  สวนราชการมีทีป่รึกษาที่มาจากภาคประชาชน (เปนทางการและไมเปนทางการ) โดยมีการดําเนนิกิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่ง 
                                      และชัดเจน เชน มีการจัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง เปนตน 
  ระดับ  5  คะแนน  :  มีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
ระบบราชการ 

3 ระดับ 5 5.0000 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
สามารถดําเนินการไดครบทั้ง 5 ข้ันตอนตามที่ไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากผูบริหาร ขาราชการ ประชาชนและสถาบันการเงิน ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -          

หลักฐานอางอิง : 
                   เอกสารแนบในภาคผนวก  
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ชื่อตัวชี้วัดที่  7 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

7.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
       ประพฤติมิชอบ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต                         ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 140 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 145 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ (สบน.) มกีารทบทวนผลการดาํเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548  โดยจัดทําแบบสอบถาม
การสรางราชการใสสะอาด และนําผลการวิเคราะหขอมูลการจัดทําแบบสอบถามดังกลาวมาวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ ท่ี
อาจจะกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ สบน.  

2.  สบน. มีการนําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และผลการวเิคราะหความเสี่ยง 
ท่ีไดจากการจดัทําแบบสอบถามมาใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ สบน. ใสสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-  
2551 เพื่อใชในการดําเนินการดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และไดขอ
ความเห็นชอบจากผูอํานวยการ สบน. ใหมีการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการ 
สบน. ใสสะอาด (พ.ศ. 2548-2551) 

3.  สบน. มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลว ดังนี้ 

     1)  การเผยแพรจรรยาบรรณของขาราชการและลูกจางของ สบน. เปนประจําและตอเนื่อง เพื่อใหขาราชการ
และลูกจางรับทราบ รวมท้ังถือปฏิบัติ 

     2)  การเผยแพรคานิยมสรางสรรคผานทาง Website ของ สบน. เปนประจําและตอเนื่อง  
3)  การเสริมสรางจิตสํานึกราชการใสสะอาด โดย 

• การมอบหนังสือ “ชีวิตนี้นอยนักแตชีวิตนี้สําคัญนัก” ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสงัฆปรินายก ใหแกหนวยงานตาง ๆ ภายใน สบน. เมือ่วนัที่ 23 มีนาคม 2549 และใหมีการรวมตอบแบบสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากธรรมะในหนังสือดังกลาวขางตน  
และจัดทํารายงานการประเมินผลการจัดทําแบบสอบถามการสรางราชการใสสะอาด เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2549 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

• การมอบหนังสือ “อิ่มบุญ” ของทานสุทธิปภาโส ภิกขุ ใหแกหนวยงานตาง ๆ ภายใน สบน. เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2549 เพื่อใหผูอานนําขอคิดท่ีไดรับจากหนังสือและแนวทางปฏิบัติใหเกิดความสงบทางจิตไป
ประยุกตใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน 

4)  การจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การเสริมสรางจิตสาํนึกดานคุณธรรมในการปฏิบัติงาน” ใหกับ
ขาราชการและลูกจางของ สบน. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจรยิธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติงานใหไดดียิ่งข้ึน พรอมท้ังมอบบทความ “คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ : องคประกอบของความสุขความสําเร็จในชีวิต”  ของรองศาสตราจารยสิวลี  ศิริไล (วทิยากร) ใหกับ 
ขาราชการและลูกจางของ สบน. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 เพื่อใหผูอานเห็นถึงความสําคัญของเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และนําไปประยุกตใชในการทํางานและในชีวิตประจําวันใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.  สบน. มีระบบรับฟงขอรองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบผานทาง Website ของ สบน.  (www.pdmo.mof.go.th)  
และกลองรับความคดิเห็น ซึ่งนับถึงปจจุบันไมปรากฏวามีขอรองเรียนเกิดข้ึน 

5.  สบน. มีการจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ สบน. ใสสะอาด (พ.ศ. 2548-2551) ผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เสนอผูอํานวยการ สบน. เมือ่วนัที่ 13 ตุลาคม 2549 และขอความเห็นชอบใหการดําเนินการ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามแผนปฏิบัติการ สบน. ใสสะอาด 
(พ.ศ. 2548-2551)  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/ 
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

1 2 3 4 5 

 
ระดับ 1 คะแนน  :  มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได 

ดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีการวิเคราะหความเสี่ยงตาง ๆ  ที่กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ 
ราชการ และสรุปขอมูลที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 

ระดับ 2 คะแนน    :  นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงฯ  ผลสรุปจากระบบการรับฟงขอรองเรียน 
มาใชประกอบการจัดทําแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันการปราบปรามการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหแลวเสร็จ ทัง้นี้ ในการจัดทาํแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการฯ  
ดังกลาว ตองคํานึงถึงระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นดวย รวมทัง้แนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีการระบุการดําเนินงานเชิงรุกในการสนับสนุนใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยาง 
จริงจัง โดยตองกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาคประชาชนและภาครัฐ   

ระดับ 3 คะแนน  :  มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
 
ระดับ 4 คะแนน  :  มีการตอบสนองตอขอรองเรียนเร่ือง “การทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่มกีารรองเรียนผานศูนยดํารงธรรม 

 กระทรวงมหาดไทย และจากระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการไดอยางครบถวน 
ระดับ 5 คะแนน   :  มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 และประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยระบุปจจัยสนับสนุนปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและสรุปผลการ 
 ตอบสนองตอขอรองเรียนเร่ือง “การทุจริตและประพฤติมิชอบในขั้นตอนที ่4 พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือมีขอเสนอแนะ 
 ในการปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
 มิชอบ สําหรับปงบประมาณ   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
ตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.5 ระดับ 5 5.0000 0.0750 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
                 สามารถดําเนินการไดตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
   1.  การดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับสูง ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางของ สบน. 
2.  มีการรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนประจําและตอเนื่อง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :      
การปลูกฝงจิตสาํนึกในเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรมจําเปนตองใชเวลาและความตอเนื่อง จึงจะประสบความสําเร็จ 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  7 :  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ  

7.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางประภาดา  สารนุสิต                         ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 140 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 145 

คําอธิบาย : 
     พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําและรายงานขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

เพื่อใชเปนฐานขอมูลดานการทุจริตในระดับชาติ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
     1.  จัดทําขอมูลดานการทุจรติตามรูปแบบ รายการและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 10 แบบขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ) สงใหสํานักงาน ป.ป.ช.  

    2.  มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตท่ีจัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ
กราฟ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได 

    3.  เก็บรวบรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการประมูลงานของสวนราชการตามรูปแบบที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
(ตามแบบฟอรม ขท 02  แบบขอมูลการจัดซือ้จัดจาง) 

    4.  มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด (ภายใน 30 วันนับจากวันครบรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549)  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

1 2 3 4 5 

 

ระดับ 1 คะแนน  :  จัดทําขอมูลดานการทุจริตตามรูปแบบ รายการและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
  (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 01 แบบขอมูลเร่ืองกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
  เจาหนาที่ของรัฐ) และมีการปรับปรุงสถานะของผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

ระดับ 2 คะแนน  :  มีการประมวลผลขอมูลการทุจริตที่จัดทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหอยูในรูป Information และนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ ตาราง  
  ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารสวนราชการในการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการปองกันและ 
  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
 
 

ระดับ 3 คะแนน  :  เก็บรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจัดจาง การประมูลงานของสวนราชการ โดยใหมีความครอบคลุมในเรื่องความโปรงใส (Transparency) ใน 
  3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ความโปรงใสของกระบวนการ (Process) 2) ความโปรงใสของผูปฏิบัติหนาที่ (Bureaucrat) 3) ความ 
  โปรงใสของการเผยแพรขอมูล (Publication) ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
  (ป.ป.ช.) กําหนด (ตามแบบฟอรม ขท 02 แบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง) 

ระดับ 4 คะแนน  :  มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ 
  ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่กําหนด 

ระดับ 5 คะแนน  :  มีการรายงานขอมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ 
  ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําขอมูลการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

2.5 * ระดับ 5  5.0000 0.1250 

   หมายเหตุ :  *  สบน. ไมมีสํานวนการสอบสวนทีส่ํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ขอทราบ 
ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ใหนําน้ําหนักรอยละ 1 ในตัวช้ีวัดที่ 7.3 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวน 
ที่ดําเนินการไดครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ไปเพิ่มใหกับตัวช้ีวัดที่ 7.2  ซึ่งเดิมน้ําหนักรอยละ 1.5 
เพิ่มเปนรอยละ 2.5 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
                สามารถจัดทําและรายงานขอมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการเพือ่ใชเปนฐานขอมูลดานการ
ทุจริตในระดับชาติได 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
               สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) มีการรวบรวมขอมูลดานการทุจริตและรายงานขอมูลไปยัง
กระทรวงการคลัง ทุก 6 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

หลักฐานอางอิง :   

                  เอกสารแนบในภาคผนวก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  8 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวกุลภรณ  เจนวธัญูกิจ 
                            (สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 700 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 206 

คําอธิบาย : 
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณจะใชอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนของสวนราชการ 

ท้ังท่ีเบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ ท้ังนี้ ไมรวม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงนิงบประมาณจากโครงการ
เปลี่ยนระบบการบรหิารการเงินการคลงัภาครัฐสูระบบอิเลก็ทรอนิกส (GFMIS) และมีสูตรการคํานวณ คือ ผลการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑ ÷ เงินงบประมาณรายจายลงทุนรายการคาครุภัณฑท่ีไดรับ x 100 
โดย 
การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมงบประมาณที่สวนราชการประหยัดไดและไมไดนําเงินดังกลาว
ไปใชจายในภารกิจหรอืโครงการอื่น ๆ   

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549 งบลงทุน 

รายการครุภัณฑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. จํานวน 46,716,000 บาท แบงออกเปน 4 โครงการยอย คือ 
 1.1  โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายใน วงเงิน 1,778,400 บาท   
 1.2  โครงการปรับปรุงระบบนําเสนอจอภาพหองประชุม วงเงิน 3,977,325 บาท 
 1.3  โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณ ประกอบดวย 2 โครงการ ดังนี ้

1)  โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณ วงเงิน 5,115,936 บาท 
2)  โครงการจัดซื้อเครื่อง Note book วงเงิน 1,579,500 บาท 

 1.4  โครงการระบบคลังขอมูลบริหารหนี้สาธารณะ วงเงิน 34,264,839 บาท 
2.  โครงการที่ 1.1 และ 1.3 ดําเนินการแลวและเบิกจายเงินเรียบรอยแลว วงเงินที่ประหยัดไดรวมท้ังสิ้น 

726,426 บาท 
3.  โครงการที่ 1.2 ลงนามในสัญญาจัดจางแลวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 และดําเนินการปรับปรุงหองประชุม

ตามสัญญาแลวเสร็จเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 ขณะนี้อยูในขั้นตอนการตรวจรับ และ สบน. ไดขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
กรณีมีหนี้ผูกพัน ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดอนุมัติการกันเงินดังกลาวใหแลวและใหเบิกจายภายในวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2549 โดย สบน. คาดวาจะสามารถเบิกจายไดตามที่กําหนด และมีวงเงินที่ประหยัดได 100,000 บาท 

4.  โครงการที่ 1.4 มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ภายใตมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปดําเนินงานโครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
พัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR) วงเงิน 60.451 ลานบาท สําหรับจํานวนเงินที่ขาดอยู 26.186 ลานบาท  

ไดเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549 จากงบกลาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมมีติเหน็ชอบการปรับแผนเมือ่วันที่ 
29 สิงหาคม 2549 เนื่องจากขอบเขตสวนใหญของโครงการระบบคลังขอมูลบริหารหนี้สาธารณะ (Data Warehouse) 
มีความใกลเคียงกับโครงการ GFMIS-TR และสํานักงบประมาณไดอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการจากโครงการ Data 
Warehouse ไปดําเนินโครงการ GFMIS-TR แลวเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 โดยมีเงื่อนไขวา สบน. จะดําเนินการกอหนี้
ผูกพันไดก็ตอเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จากงบกลาง รายการคาใชจายเพื่อ
ปรับกลยุทธเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (27,200 ลานบาท) มาสมทบวงเงินในสวนที่ขาดกอน ท้ังนี้ สบน. ไดดําเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อเพื่อเตรียมความพรอมไวเรียบรอยแลว โดยจะสามารถลงนามในสัญญาจัดซื้อไดทันทีท่ีไดรับ
อนุมัติงบกลาง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาใชจายเพื่อปรับกลยุทธและรองรบัการเปลี่ยนแปลง (27,200 ลานบาท) ซึ่งมี
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนประธานไดมีมติอนุมัติแลว ขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

5.  สบน. ไดขอกันเงิน 34,264,839 บาท ไวเบิกเหลื่อมปกรณไีมมีหนี้ผูกพันสําหรับโครงการที่ 1.4 ไวแลว 
ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดอนุมัติการกันเงินดังกลาวใหแลว  

อนึ่ง สบน. ไดเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549 งบลงทุน รายการครุภัณฑ โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. จํานวนทั้งสิ้น 11,624,735 บาท ซึ่งเทากับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ท่ีไดรับและนํามาใชในการคํานวณ หรอืคิดเปนรอยละ 100 ท้ังนี้ สามารถประหยัดงบประมาณได รวมท้ังสิ้น 826,426 บาท 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

1 
(63 %) 

2 
(68 %) 

3 
(73 %) 

4 
(78 %) 

5 
(83 %) 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน * 

3 ระดับ 5 5.0000 0.1500 

     หมายเหตุ :  *  ไมนับรวมโครงการระบบคลังขอมูลบริหารหนี้สาธารณะ (Data Warehouse) วงเงิน 34,264,839 บาท ที่ 

                              คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการปรับแผนเมือ่วันที่ 29 สิงหาคม 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
ไดเรงรัดเบิกจายเงินงบประมาณโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1.  โครงการปรับปรุงระบบนําเสนอจอภาพหองประชุม วงเงิน 3.9 ลานบาท เนื่องจากโครงการนี้มีวงเงิน    

2 ลานบาทขึ้นไป จึงตองใชวิธี e-Auction และตองมีบุคคลภายนอกเขามารวมเปนคณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งเปน
เรื่องยากในการสรรหาบุคคลภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ จึงคอนขางใชระยะเวลามากกวาจะไดบุคคลที่ยินดีเปน
คณะกรรมการ และเมื่อดําเนินการประมูล มีผูเสนอราคาผานคุณสมบัติเพียงรายเดียว จําเปนตองยกเลิกแลวดําเนินการ
เปดประมูลใหม ซึ่งสามารถลงนามในสัญญาจัดจางไดเมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2549 

2.  โครงการระบบคลังขอมูลบริหารหนี้สาธารณะ วงเงิน 34.3 ลานบาท สบน. ไดทบทวนพบวา สวนใหญ
จะมีความซ้ําซอนกับโครงการพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR) จึงไดปรบัแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ภายใตมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช
จายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปดาํเนินโครงการ GFMIS-TR เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติมาตรการ
สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สวนราชการตองขอปรับแผนโดยให
รัฐมนตรีเจาสังกัดเห็นชอบ แลวสํานักงบประมาณจะนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนดังกลาวกอนที่สวน
ราชการจะสามารถขอตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อบริหารการใชงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบรหิาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ได 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายกิตติพล  วิแสง 
                            (สํานักงานเลขานุการกรม) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 700 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 123 

คําอธิบาย : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ จะพิจารณาจากความ

ครบถวนของขอมูล เชน จํานวนหนวยน้ํามันและไฟฟาท่ีใช เปนตน ท่ีจัดเก็บในฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการประหยัด
พลังงานตามแบบฟอรมการรายงานการใชพลงังานของสํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การทบทวนมาตรการ/
แนวทางการประหยัดพลังงาน การจัดทําและดาํเนินงานตามแนวทาง/มาตรการประหยดัพลงังานไดอยางครบถวน รวมถึง
ปริมาณพลงังานที่สวนราชการสามารถลดไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กับปริมาณการใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546   



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดจัดทําฐานขอมูลการประหยดัพลังงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

โดยรวบรวมขอมูลการใชพลงังาน ตั้งแตปงบประมาณ 2548 - 2549  ทําใหฐานขอมูลดานพลงังานของ สบน. เปนมาตรฐาน
เดียวกันกับหนวยงานอื่น ซึ่งฐานขอมูล มีดังนี้ 

 

ปงบประมาณ  ฐานขอมูลการใชไฟฟา ฐานขอมูลการใชเชื้อเพลิง 

2548 สบน. ไดติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2547 ทําใหฐานขอมูลการใชไฟฟาครบถวนถูกตอง ทั้งปริมาณ
การใชและจํานวนเงิน 

2549 สบน. มีฐานขอมูลการใชพลังงานไฟฟาครบถวนถูกตอง  
ทั้งปริมาณและจํานวนเงิน 

สบน. มีฐานขอมูลการใชน้ํามัน    
เช้ือเพลิงทั้งปริมาณการใชและ
จํานวนเงินครบถวนถูกตอง 

 

2.  สบน. ไดทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549  
ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 1)  ไดดําเนินการตามมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน โดยมีคําสั่ง สบน. ท่ี 45/2546 ลงวันที่      
9 พฤษภาคม 2546 แตงตั้งคณะผูตรวจสอบการประหยัดพลังงาน เพื่อตรวจสอบ ติดตามผลใหมีการปฏิบัติตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงานของ สบน. อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งรายงานผล ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขตอนักวิชาการคลัง 9 ชช    

ดานหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ สบน. ใหดูแลเรื่องการประหยัดพลังงาน ทราบ 
 

2)  ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจสอบการประหยัดพลังงาน โดยมีคําสั่ง สบน. ท่ี 119/2548 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2548 แตงตั้งคณะผูตรวจสอบการประหยัดพลังงาน เพื่อใหการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ท่ีออกไวเมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2546 เปนไปอยางมีประสิทธภิาพและสอดคลองกับสภาพการดาํเนินงานในปจจุบัน รวมท้ัง 
ติดตามและรายงานผล ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนประจําทุกเดือน 

           3)  ไดมีคําสั่ง สบน. ท่ี 118/2548 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการรณรงคและประเมินผล 
การประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2548 เพื่อกํากับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงาน  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
3. ปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันของ สบน. ในปงบประมาณ 2549 มีดังนี ้
 

ปริมาณการใชไฟฟา ปริมาณการใชเช้ือเพลิง 
ปงบประมาณ 

หนวย  (kWh) น้ํามัน  (ลิตร) แกสโซฮอล  (ลิตร) 
2548 201,205 183.11  4,023.44 
2549 174,607 0.00 3,721.43 

รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได 13.22 รอยละของปริมาณน้ํามันที่ประหยัดได 11.53 
 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

1 2 3 4 5 

 

ระดับ  1  :  มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟา/น้ํามนัครบถวน 
ระดับ  2  :  ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟา/น้ํามัน จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการประหยัดไฟฟา/น้ํามัน  
                   ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 
ระดับ  3  :  ประหยัดไฟฟา/น้ํามันไดตัง้แตรอยละ 0 ถึงรอยละ 5 
ระดับ  4  :  ประหยัดไฟฟา/น้ํามันไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 

   ระดับ  5  :  ประหยัดไฟฟา/น้ํามันไดมากกวารอยละ 10 ถึงรอยละ 15 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

2    

- ไฟฟา 1 ระดับ 5  5.0000  0.0500 
-  น้ํามัน 1  ระดับ 5  5.0000 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
ไดแตงตั้งผูแทนคณะผูตรวจสอบการประหยัดพลังงานภายในหนวยงานยอยของ สบน.  เพื่อดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลงังาน รวมทั้งรายงานผลการประหยัดพลงังาน ปญหาและอุปสรรค ใหประธานคณะกรรมการ
รณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานทราบทุกเดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
สบน. เปนหนวยงานขนาดเล็ก ซึ่งในขณะนี้ไดบรรจุบุคลากรแลว 116 คน จาก 142 คน และประมาณรอยละ 40 

เปนบุคลากรที่อยูในชวงอายุ 20-30 ป ซึ่งอยูในชวงที่จะตองเสริมสมรรถนะใหแข็งแกรง ประกอบกับ สบน. มีงานเรงดวน
เปนประจํา รวมท้ังมีงานที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา สอดคลองกับกําหนดการใชเงิน และภาวะตลาด
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ ทําใหเจาหนาท่ีตองอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสวนหนึ่งตองนํางานกลับไปปฏิบัติ
ท่ีบาน ท้ังนี้ หากใชมาตรการเขมงวดในเรื่องการประหยัดพลังงานมากเกินไป จะมีผลกระทบตอคุณภาพของงานได   

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ 
                             ราชการของสวนราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธีรลกัษ  แสงสนิท 
                                    นางสาวอุปมา  ใจหงษ 
                                    (การเผยแพรขอมูลหนีส้าธารณะ) 
                                    นางสาวสิรภิา  สัตยานนท 
                                    (การรับความชวยเหลือทางวิชาการฯ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวณัฏฐิญา  มีสูงเนิน  
                            (การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ) 
                            นางสาวเบญจรัตน  ทนงศักดิ์มนตรี 
                  นายนครินทร  พรอมพัฒน  
                            (การรับความชวยเหลอืทางวิชาการฯ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 632, 203, 707 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 708, 207, 222 

คําอธิบาย : 
         พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาที่ลดไดของแตละงานบริการ

ประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดพิจารณาคัดเลือกกจิกรรม
ท่ีจะดําเนินการลดขั้นตอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแก 1) กิจกรรมการเผยแพรขอมลูหนี้สาธารณะของศูนยขอมูล
สารสนเทศและกลุมชวยอํานวยการ และ 2) กิจกรรมการรับความชวยเหลือทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ โดยมีเปาหมายใหสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา 5 สัปดาห และ 2.5 วัน ตามลําดับ 

 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ   

          เปนกระบวนงานรวบรวมขอมูล ประมวลผลและตรวจสอบความถกูตองของขอมลู รวมท้ังวิเคราะหและ 
จัดทํารายงานหนี้สาธารณะใหแลวเสร็จ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะผานทาง Website ของกระทรวงการคลงั (www.mof.go.th) และ สบน. (www.pdmo.mof.go.th)  

2. การรับความชวยเหลือทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศ 
          เปนกระบวนงานซึ่ง สบน. ไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลังในการรับความชวยเหลือทางวชิาการ 

(Technical Assistance: TA) ท่ีจัดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศในนามของประเทศไทย เพื่อใหหนวยงานผูรับ
ความชวยเหลือทางวิชาการฯ ไดรับการถายทอดความรู/แนวทางในการดําเนินงานของโครงการที่สถาบันการเงินระหวาง
ประเทศเหลานั้นจะไดจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาให เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและจะเปนประโยชนตอหนวยงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

  

งานบริการ 
(1) 

นํ้าหนัก 
(2) 

รอบระยะเวลา 
ที่ลดไดจริง 
ในป 2548 

(3) 

รอบ 
ระยะเวลา 
ที่ลดไดจริง 

(4) 

รอบ 
ระยะเวลา 
ที่ลดไดจริง 
(5)=(3)–(4) 

รอยละของระยะเวลา 
ที่ลดไดเทียบกับระยะเวลา 

ที่ดําเนินงานอยูเดิม 
(6)=(5)/(3)x100 

1.  การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ  1.5 10  สัปดาห  5  สัปดาห 5  สัปดาห 50 % 
2.  การรับความชวยเหลือทาง 
     วิชาการที่จัดโดยสถาบัน 
     การเงินระหวางประเทศ 

1.5 5 วัน 2.5 วัน 2.5 วัน 50 % 

รวม 3.0     

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา 
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ 

1. การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ 
2. การรับความชวยเหลือทางวิชาการ     

ที่จัดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

1 
 
 
 

9 สัปดาห 
4.5 วัน 

2 
 
 
 

8 สัปดาห 
4 วัน 

3 
 
 
 

7 สัปดาห 
3.5 วัน 

4 
 
 
 

6 สัปดาห 
3 วัน 

5 
 
 
 

5 สัปดาห 
2.5 วัน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลา 
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการ 
1.  การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ 
2.  การรับความชวยเหลอืทางวิชาการ 
     ท่ีจัดโดยสถาบันการเงินระหวาง 
     ประเทศ 

3.0 
 
 
 

1.5 
1.5 

 
 
 
 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

 
 
 
 

5.0000 
5.0000 

 
 
 
 

0.0750 
0.0750 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ   
        ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลหนีส้าธารณะ เพื่อจัดทํารายงานหนี้สาธารณะใหมี       

ความถูกตอง ทันเวลาและเผยแพรไดรวดเรว็  
2. การรับความชวยเหลือทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศ   

   1)  พิจารณารายละเอยีดของโครงการและเงื่อนไขตาง ๆ ในการรับความชวยเหลอืทางวิชาการจากสถาบัน
การเงินระหวางประเทศ  

   2)  ประสานงานกับหนวยงานรับความชวยเหลือทางวิชาการฯ เพื่อใหพิจารณาความสอดคลองของโครงการ
ภายใตความชวยเหลือทางวิชาการฯ   

   3)  ดําเนินการลงนามรับความชวยเหลือทางวชิาการฯ ในนามประเทศไทย ภายใน 2.5 วันหลังจากไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานผูรับความชวยเหลือทางวิชาการฯ  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.    การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ   
       ไดรับความรวมมอืจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอก ทําใหการจัดทํารายงาน 

หนี้สาธารณะแลวเสรจ็ตามกําหนดเวลา 
2.    การรับความชวยเหลือทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันการเงินระหวางประเทศ 
       ไดรับความรวมมอืจากการประสานงานกับเจาหนาท่ีของสถาบันการเงินระหวางประเทศและหนวยงาน 

รับความชวยเหลือเปนอยางด ี

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
1.    การเผยแพรขอมูลหนี้สาธารณะ  

  ความลาชาของการไดรับขอมลูจากหนวยงานภายนอกบางแหง 
2.    การรับความชวยเหลือทางวิชาการฯ  

  1)  ความลาชาของการพิจารณาใหความเห็นชอบในสาระสําคัญของหนังสือขอตกลงรับความชวยเหลือ 
ทางวิชาการฯ จากหนวยงานรบัความชวยเหลือทางวิชาการฯ  

  2)  ความลาชาของการจัดหาขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกีย่วของ  
 

หลักฐานอางอิง :     

          เอกสารแนบในภาคผนวก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที ่12 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวกุลภรณ  เจนวธัญูกิจ  
                            (สํานักงานเลขานุการกรม)  

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 700 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 206 

คําอธิบาย : 
   ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย

ผลผลิตตามภารกิจหลักได 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดแตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําป 

พ.ศ. 2549 โดยมีเลขานุการกรมเปนประธานคณะทํางาน และมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามเอกสารแนบในภาคผนวก 
รวมทั้งไดสงเจาหนาท่ีของ สบน. เขารับการอบรมเกีย่วกับหลกัเกณฑและวิธจีัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยท่ีกรมบัญชีกลาง 

2.  มีฐานขอมูลท่ีใชในการคาํนวณตนทุนตอหนวยผลผลิตจากระบบ GFMIS  เพื่อจําแนกเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ผลผลิต กิจกรรม ศูนยตนทุน คาใชจายทางตรง คาใชจายทางออม และปนสวนคาใชจาย (ในกรณีท่ีเปนคาใชจายรวม   
ท่ีไมสามารถจําแนกแหลงของเงินไดอยางชัดเจน) 

3.  มีการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549    
รอบ 6 เดือนแรก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแลว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 

4.  มีการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตงวด 6 เดือนแรก ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยเปนการเปรยีบเทียบผลผลิตการบริหารจัดการหนี้สาธารณะและบริหารการชาํระหนี้เงินกู 
วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง รวมท้ังวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต สงใหกรมบัญชีกลางแลว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 

5.  มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดตารางแผนงานลดตนทุนผลผลิตสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน คือ (1) สํารองคาใชจาย (2) ตั้งเปาหมายลดคาใชจาย (3) รายงานผลที่เกิดข้ึนจริงและวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
ตอหนวยผลผลิต   

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
 

ระดับ  1  คะแนน  :  มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและมีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
    และวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวยตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ระดับ  2  คะแนน  :  มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกบัผลผลิตกิจกรรมศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑ 
    คงคาง ทั้งคาใชจายทางตรงและคาใชจายทางออม และเกณฑการปนสวนคาใชจาย 

ระดับ  3  คะแนน  :  จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2548  และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามหลักเกณฑ 
    และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ 

ระดับ  4  คะแนน  :  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่จัดทําขึ้น 
   ในขั้นตอนที่ 3 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และ 
   จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ 

ระดับ  5  คะแนน  :  มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน 
ตอหนวยผลผลิต   

2 ระดับ 5 5.0000 0.1000 

 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

    สบน. ไดใชขอมูลจากระบบบัญชีเพื่อการบริหารในระบบ GFMIS ในการคํานวณตนทุนผลผลิต และใชโปรแกรม 
Excel ในขั้นตอนของการคํานวณตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และสามารถดําเนินการไดครบถวนตามเกณฑการใหคะแนน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
   การปรากฏขอมูลบางรายการในระบบ GFMIS ไมครบถวนและไมแยกเปนหมวดหมู เชน 
   1.  การไมปรากฏคาเสื่อมราคาในระบบ ทําใหตองประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพื่อขอขอมูลดงักลาว 

ซึ่งจะใชระยะเวลาในการดําเนินการเพิ่มข้ึน 
   2.  ขอมูลเงินเดือนขาราชการในระบบ GFMIS ไมไดแยกเปนรายสํานักและกลุมงาน ทําใหตองรวบรวมขอมูล

เพิ่มเติม 

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  13 :  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 

13.1  ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  คณะทํางานพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ   
  นางสาวพรทพิย  พันเลิศยอดยิ่ง   
  นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง  
  นางสาวนารรีตัน  เอี่ยมตั้งพาณิชย  
 (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท  :    - โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 700-703 

คําอธิบาย :  
พิจารณาความสําเร็จจากวันทีไ่ดรับเอกสารแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) ไดปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะทํางานพัฒนา

บุคลากรของ สบน. ซึ่งมีอยูแลว ใหทําหนาท่ี  KM Team ดวย โดยกําหนดใหมีความสอดคลองกับแนวทางที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ รวมท้ังไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการ สบน. ทําหนาท่ีเปน Chief Knowledge Officer (CKO) 

2. คณะทํางานพัฒนาบุคลากรของ สบน. ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM 
Action Plan) โดยไดคัดเลอืกประเด็นยุทธศาสตรการบรหิารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรกุ (Pro-active Debt Management)  
ซึ่งเปนประเด็นยุทธศาสตรเดียวกันกับที่ สบน.ไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เมื่อปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548   

3. สบน.ไดจดัทําคํารับรองการปฏบัิติราชการ ดานการพัฒนาการจัดการความรูในองคกร ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 ตามประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่  
31 มกราคม 2549    

4. สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับที่ปรึกษาดานการจัดการความรูไดตรวจแผนการจัดการความรูของ สบน. และ 
แจงผลคะแนนตัวช้ีวัดดังกลาวให สบน. ทราบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 โดยมีคาคะแนนที่ได 5 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

28 ก.พ. 49 21 ก.พ. 49 14 ก.พ. 49 7 ก.พ. 49 31 ม.ค. 49 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระยะเวลาของการสงมอบแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

0.5 ระดับ 5 5.0000 0.0250 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
จัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจดัการหนี้สาธารณะในเชิงรุก  

และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและมีสวนรวมในการผลักดันการจัดการความรูในองคกรรวมกับ KM Team  

เปนอยางดียิ่ง  

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1.  แบบฟอรมการจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมีจํานวนมาก รวมท้ัง 

มีรายละเอียดท่ีตองกรอกคอนขางมาก ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ 
2.  การติดตอประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาและสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อสอบถามประเด็นตาง ๆ ท่ีตองกรอก

ในแบบฟอรมคอนขางติดตอยาก 

หลักฐานอางอิง :  

   เอกสารแนบในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              (    )    รอบ  9   เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  13  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 

13.2  ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร   

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  คณะทํางานพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ  

 

ผูจัดเก็บขอมูล :    นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง  
นางสาวนารีรัตน  เอี่ยมตั้งพาณิชย  
(กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท  :   - โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 700 - 703 

คําอธิบาย :  
เพื่อกําหนดรูปแบบแผนการจัดการความรูของทุกหนวยงานใหอยูบนมาตรฐานเดียวกันและมีผลลัพธ 

ของแผนที่มุงเนนการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1. สบน. ไดจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

ในเชิงรุก ตามรูปแบบ (Format) ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษากําหนด รวมท้ังแผนฯ ดังกลาว ไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูอํานวยการ สบน. และ CKO    

2.  แผนการจัดการความรูฯ ของ สบน. มีการระบุระยะเวลาการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ผูรับผิดชอบ  
ผลลัพธ และรายละเอียดของกจิกรรมที่จะสนบัสนุน/สรางหรือเปนการเพิ่มพูนคลังความรูท่ีสอดคลองกับประเด็น 
ยุทธศาสตร 

3. สํานักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษา ไดตรวจแผนการจัดการความรูฯ ของ สบน. พรอมท้ังแจงผลการ
ประเมินให สบน. ทราบ โดยมีประเด็นที่ สบน. ตองปรับปรุง/แกไข และประเด็นที่เปนขอเสนอแนะ ซึ่งคณะทํางาน 
พัฒนาบุคลากรของ สบน. ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนการจัดการความรูฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549   

4. ไดจัดทําแผนการจัดการความรูฯ ของ สบน. ฉบับปรับปรุง สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. แลว เมื่อวันที่            
31 มีนาคม 2549   

5. สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับที่ปรึกษาดานการจัดการความรูไดตรวจแผนการจัดการความรูของ สบน. และ 
แจงผลคะแนนตัวช้ีวัดดังกลาวให สบน. ทราบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 โดยมีคาคะแนนที่ได 5 คะแนน  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

       
71 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              (    )    รอบ  9   เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับคุณภาพของแผนการจัดการ 
ความรูเพื่อสนบัสนุนประเด็น 
ยุทธศาสตร   

ดําเนินการ
ครบถวน 
 1   ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 
 2   ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 
 3   ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 
 4   ขอ 

ดําเนินการ
ครบถวน 

 5  ขอ  

ขอ  1    มีรูปแบบ (Format) ของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตรงตามที่กําหนดและไดผานการ 
                ตรวจสอบแลวจาก Chief  Knowledge  Officer – CKO 
ขอ  2    มีการระบุระยะเวลาของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
ขอ  3    มีการระบุผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน 
ขอ  4    มีการระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมที่ชัดเจน  

   ขอ  5    มีรายละเอียดของกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางหรือการเพิ่มพูนคลังความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

ระดับคุณภาพของแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   

1 ระดับ 5 5.0000 0.0500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
จัดทําแผนฯ ไดครบถวนตามรูปแบบ และหลักเกณฑท่ีกําหนด  รวมท้ังไดปรับปรุงแกไขแผนฯ ตามขอเสนอ

ของสํานักงาน ก.พ.ร. และท่ีปรึกษา และจัดสงแผนฯ ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและมีสวนรวมในการผลักดันการจัดการความรูในองคกรรวมกับ KM  

Team  เปนอยางดียิ่ง 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
1.  แบบฟอรมการจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตรมีจํานวนมาก รวมท้ัง 

มีรายละเอียดท่ีตองกรอกคอนขางมาก ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ 
2.  การติดตอประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาและสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อสอบถามประเด็นตาง ๆ ท่ีตองกรอก

ในแบบฟอรมคอนขางติดตอไดยาก 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              (    )    รอบ  9   เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

หลักฐานอางอิง :   

เอกสารแนบในภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  13 :  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 

13.3  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  คณะทํางานพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาววราภรณ  ปญญศิริ   
                           นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง   
                           นางสาวสมหญิง  ดํารงแสง  
                           นางสาวนารีรัตน  เอี่ยมตั้งพาณิชย  
                           (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  - โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 700-703 

คําอธิบาย :  
 พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเปนรอยละของกิจกรรมทั้งหมด 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
สบน. ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

ในเชิงรุก  ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดการความรู (KM Process)  ประกอบดวย 7 กิจกรรม สามารถดําเนินการไดรอยละ  100  

โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
(1)  กิจกรรมการบงช้ีความรู : ผูบริหารของ สบน. และ KM Team ไดประชุมเพื่อพิจารณาความรู แยกเปน 

3 สวน คือ 1) ระบบฐานขอมูล เชน ฐานขอมูล CS-DRMS 2000+   Credit Scoring  และ Risk Modeling  เปนตน  2)  
องคกรความรูดานวิชาการ เชน ความรูเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ ความรูเกี่ยวกับการกูเงิน/จัดหาเงินกู/คํ้าประกัน เปนตน  
และ 3 ) รายงานตาง ๆ เชน รายงานสถานะโครงการเงินกูจากตางประเทศ รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคาง เปนตน   

(2)  การสรางและแสวงหาความรู : คณะทํางานพัฒนาบุคลากรของ สบน. (KM Team) ไดแตงตั้งคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อดําเนินการตามแผนการจัดการความรูชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 โดยคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ไดสํารวจ รวบรวม 
เอกสารที่เปนประโยชนในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู/คํ้าประกันและบริหารหนี้สาธารณะ  

(3)  การจัดการความรูใหเปนระบบ : คณะทํางานเฉพาะกิจฯ ไดจําแนก จัดหมวดหมู และกําหนดหัวขอ
ของเอกสารดังกลาว เพื่อจัดใหเปนระเบียบและสะดวกแกการคนหาในระบบคลังความรู 

(4)  การประมวลและกลั่นกรองความรู : KM Team ไดประมวลความรูและดาํเนินการจัดทําคูมือการ 
ปฏิบัติงาน ดานการบริหารจดัการหนี้ กลุมหนี้ในประเทศของรัฐบาล รวมท้ังไดนําไปเผยแพรในระบบอิเล็กทรอนิกส 
และหองสมุดของ สบน. ดวย 

(5)  การเขาถึงความรู : สบน. ไดพัฒนาชองทางในการเขาถึงความรู เชน Website เอกสาร หองสมุด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
บอรดประชาสัมพันธ และการฝกอบรม สัมมนา เปนตน และจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรดานการ 
สื่อสาร รอยละ 89.15  มีความพึงพอใจ ซึ่งถือวาชองทางการสื่อสารของ สบน. มีเพียงพอ 

(6)  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู : ไดดําเนินการ ดังนี้ 
  Tacit Knowledge  
  -  จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Morning Talk/Lunch Talk) จํานวน 13 หัวขอ  
  -  ดําเนินงานในกิจกรรมระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program)  โดยมีขาราชการที่เขารวมกิจกรรม 

ดังกลาว จํานวน 22 คน แยกเปนขาราชการที่ทําหนาท่ีเปน Mentor และ Mentee จํานวน 8 คน และ 14 คน ตามลําดับ 
  -  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ไดสงขาราชการของสวนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สํานัก 

นโยบายและแผน ไปปฏิบัติงานที่สวนเงินกูกฎหมายพิเศษ สํานักเงินกูในประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มทักษะกอนที่จะได 
มีคําสั่งใหไปปฏิบัติงานจริง 

  -  ยืมตัวบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติภารกิจของ สบน. เชน ไดยมืตัวขาราชการของสาํนักตาง ๆ ไปปฏิบัติงาน
ในสํานักบริหารโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ และการพัฒนา Model ดานการบริหารหนี้และความเสี่ยง เปนตน 

  Explicit Knowledge  
  -  ดําเนินการจัดเก็บความรูท่ีเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ เชน การกูเงิน จัดหาเงินกู คํ้าประกันเงินกู เปนตน 

ในรูปแบบเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเผยแพรในระบบคลังความรู 
(7)  การเรียนรู : ไดสนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

เชน การสนับสนุนใหขาราชการในสังกัดเปนผูดําเนินการในกิจกรรม Morning Talk/Lunch Talk และการรับเปน Mentor 
โดยสมัครใจ ซึ่งชวยใหเกิดการตอยอดหรอืขยายองคความรูตอไป 

2. กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ประกอบดวย 6 กิจกรรม 
สามารถดําเนินการไดรอยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(1)  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : สบน. ไดแตงตั้ง KM Team  และไดมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาแผนการจัดการความรู และติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู เชน ดําเนินการปรับปรุงหองสมุด และเผยแพรความรูผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

(2)  การสื่อสาร : ไดจัดการสัมมนาขาราชการและลูกจางของ สบน. ประจําป 2549  ท่ีจังหวดัเชียงใหม
โดยกําหนดใหมีหัวขอการจัดการความรูและสรางองคกรแหงการเรียนรู และการประเมินผลการสัมมนา ผูเขารวมการ
สัมมนาใหคะแนนการจัดสัมมนาครั้งนี้ 8.43 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งถือวาอยูในเกณฑดีมาก  

(3)  กระบวนการและเครื่องมอื : ไดดําเนินกิจกรรมแลกเปลีย่นความรูท้ังความรูแบบ Tacit Knowledge 
และความรูแบบ Explicit Knowledge เชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Morning Talk/Lunch Talk) และจัดเก็บ
ความรูดังกลาวในรูปแบบ File ขอมูล เพื่อใหสะดวกตอการสืบคนขอมูลตอไป 

(4)  การเรียนรู : จัดฝกอบรมหลักสูตรการใชงาน e-Librarian เพื่อใหบุคลากรสามารถใชงานระบบ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
ฐานความรูอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังจัดสัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรู  

(5)  การวัดผล : ไดมีการวัดและประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรูของ สบน. ไดแก รอยละของบุคลากรที่สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานได รอยละ
ของบุคลากรที่เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติท่ีดีตอ KM รอยละของบุคลากรที่ทราบแนวทางการบูร
ณาการ KM เขากับงานปกติ และรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู   

(6)  การยกยองชมเชยและการใหรางวลั : ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดวางหลักเกณฑการใหรางวัลในกิจกรรม 
KM โดยมีผูอํานวยการสํานกัเงินกูตลาดเงนิทุนตางประเทศ เปนประธาน เพือ่กําหนดหลักเกณฑการใหรางวัลและประเมิน
การมีสวนรวมในกิจกรรม KM และพิจารณาคัดเลือกและตัดสนิใหรางวลัตามหลักเกณฑท่ีกําหนด โดย สบน. ไดประกาศ
หลักเกณฑการใหรางวัลการใหความรวมมอืและการมีสวนรวมในกิจกรรม KM เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 และแจงให
ขาราชการใน สบน. ทราบแลว 

ตามแผนการจัดการความรูเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจดัการหนี้สาธารณะในเชิงรุก  
สบน. ไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจเกีย่วกับกิจกรรมตามแผนฯ โดยบุคลากรของ  
สบน. รอยละ 81.10 มีความคิดเห็นและความพึงพอใจตอกิจกรรมตามแผนฯ ซึ่งอยูในเกณฑดี 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

รอยละ  
60 

รอยละ  
70 

รอยละ  
80 

รอยละ  
90 

รอยละ 
100 

 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
-  กระบวนการจัดการความรู  
-  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

1.50 
 
 

0.75 
0.75 

 
 
 

ระดับ 5 
ระดับ 5 

 
 
 

5.0000 
5.0000 

 
 
 

0.0375 
0.0375 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
สามารถดําเนินการตามแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

หนี้สาธารณะในเชิงรุกไดตามที่ช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ผูบริหารสูงสุดของ สบน. คณะทํางานพัฒนาบุคลากรของ สบน. (KM Team) คณะทํางานจัดวางหลักเกณฑ 

การใหรางวัลในกิจกรรม KM และคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 
รวมท้ังผูบริหารระดับตาง ๆ มีสวนในการผลกัดันและสนับสนุนการจัดการความรูในองคกรรวมกับ KM Team เปน
อยางดียิ่ง พรอมทั้งเขารวมกิจกรรมของสํานกังานทุกครั้งท่ีมีโอกาส 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 1.  การจัดการความรูเปนเรื่องใหม  จึงตองใชระยะเวลาในการประชาสัมพันธใหบุคลากรของ สบน.  

รับทราบและใหความรวมมือ 
 2.  มีบุคลากรที่ทําหนาท่ีดานการพัฒนาบุคลากรของ สบน. เพียง 2 อัตรา ขณะที่ภารกิจที่ตองรับผิดชอบมีมาก 

หลักฐานอางอิง :   

 เอกสารแนบในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  14 :  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธีรลกัษ  แสงสนิท  ผูจัดเก็บขอมูล :  นายครรชิต  พะลัง  
                            นายพิชิต  หอมจันทรเดิม  
                            (ศูนยขอมูลสารสนเทศ) 

โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 632 โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 638, 635 

คําอธิบาย : 
สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมจัดทํา 
1.  สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2.  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลท่ีไดมาจาก  

ผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ 
และชวงเวลาที่จะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมอยางชัดเจน 
 ในสรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ และแผนปฏิบัติการ 
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ จะตองมีเนือ้หาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก และประเด็นยอย 
ในแตละประเด็นหลักรวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ดังตอไปนี้  
 1.  ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 
  ประเด็นยอยที่  

1.1  ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนตองปรับปรุงระบบ 

ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม 
 2.  ดานผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ    
แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
  2.1  การไดรับบริการทางอิเลก็ทรอนิกสท่ีเหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
  2.2  รูปแบบ/ชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผ ู ใชงาน (User) 

กลุมตาง ๆ   
  2.3  การรณรงคหรือสงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

  3.  การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
        ประเด็นยอยที่  

3.1  กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Back up and Recovery Procedures) 
3.2  กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3  การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการอาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ สําหรับ 

ผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
3.4  แผนการจดัการหรอืแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)    
3.5  การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของสวนราชการ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ท้ังสิ้น 8 ระบบ ซึ่งไดมี 

การทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล          
สารสนเทศ และไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2549  ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปตามเอกสารแนบ     

2.  สบน. ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดแลวเสรจ็ครบถวนรอยละ 100 ของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ  
โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
                     3.  การฝกอบรมในดานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากร 

     สบน. ไดมีการจัดอบรมใหเจาหนาท่ีท่ีใชงานระบบ มีความรู ความชํานาญในการใชงานระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะใชระบบอยางขาดความรู อันจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอระบบได โดยจะมี
การทบทวนปญหาและอุปสรรค และปรับปรุงเปนระยะตามความเหมาะสม  ซึ่งการอบรมจะจัดทําโดยผูเช่ียวชาญ  
ภายในและภายนอกสํานกังานฯ 

     (1)  ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับบุคลากรของสวนราชการและขาราชการในสํานักงาน 
รอยละ 72 ของผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ 

     (2)  วิธีการวาจางที่ปรึกษาและการใหบริการของศูนยขอมลูท่ีปรึกษาฯ  รอยละ 74 ของผูเขาอบรม      
มีความพึงพอใจ 

     (3)  วิธีการใชงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนของภาครัฐใหกับบุคลากรของ สบน. 
และหนวยงานภายนอก  รอยละ 72 ของผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  -  ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและ 
      วิเคราะหระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ 

1 มี.ค. 49 22 ก.พ. 49 15 ก.พ. 49 8 ก.พ. 49 1 ก.พ. 49 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

              

       
79 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  - สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฯ
    มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง  
    3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

  - แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ 
    ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ        
    10 ประเด็นยอย 

6  
ประเด็นยอย 

7 
ประเด็นยอย 

8 
ประเด็นยอย 

9 
ประเด็นยอย 

10 
ประเด็นยอย 

  - รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ 
    ที่นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จครบถวน 

80 85 90 95 100 

  - รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ 
    ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ 
    เปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว 

80 85 90 95 100 

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

4    

  -  ระยะเวลาการสงสรุปผลการทบทวนและ  
      วิเคราะหระบบฯ และแผนปฏิบัติการฯ 

0.5 ระดับ 5 5.0000 0.0250 

  -  สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบ 
     มีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง  
     3 ประเด็นหลัก และ 10 ประเด็นยอย 

0.5 ระดับ 5 5.0000 0.0250 

  -  แผนปฏิบัติการฯ มีเนื้อหาและคุณภาพ 
     ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก และ 
     10 ประเด็นยอย 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0500 

  -  รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ  
     ที่นําไปปฏิบัติไดแลวเสร็จครบถวน 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0500 

  -  รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติการฯ  
     ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ 
      เปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ  
      ที่กําหนดไว 

1 ระดับ 5 5.0000 0.0500 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. แตงตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของผูใชงาน 

(User) ในรูปแบบและชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ 
4. สงเสริมใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
5. มีระบบสํารองและกูคืนขอมูล (Back up and Recovery Procedures) 
6. กําหนดสิทธิการใชงาน (Access Right) ในระบบสารสนเทศสําหรับผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ  
7. จัดทําแผนการจัดการหรอืแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
8. จัดฝกอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหกับบุคลากรผูใชงาน มีความรู ความชํานาญ 

ในการใชงานระบบอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  ความรวมมอืจากผูบริหารและผูเกี่ยวของ 
2.  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรของบุคลากร 

 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -           

หลักฐานอางอิง :  

เอกสารแนบในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (   )   รอบ    9  เดือน 

  (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  15  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

15.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :    นางสาววราภรณ  ปญญศิริ   
นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิง่ 
นายอาทิตย  ถมยา 
(กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท : - โทรศัพท :     0-2265-8050 ตอ 700, 701, 704 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง ความสําเรจ็ของสวนราชการ

ในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 
1.  ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหารจัดการสมัยใหม 

เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 
2.  ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ 
3.  ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-building) เปนการจัดทําแผนการพัฒนา 

บุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รวมท้ังการจัดทําแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  มีประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 -2551)  

4 ประเด็นยุทธศาสตร  โดยในป 2548  สบน. ไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะในเชิงรุก  สําหรบัในป 2549  สบน. ไดจัดทําขอเสนอการเปลีย่นแปลงตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. แลว เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2549 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ีเหลือ 3 ประเด็นยุทธศาสตร 
โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
1. การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให สบน. สามารถออกตราสารหนี้รัฐบาล  

 เพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

2.  การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศใหเปนศูนยกลาง 
ระดมทุนในระดับภูมิภาค 

ดานบุคลากร 
1. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) 
2. การฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ (Competency Based Training)  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (   )   รอบ    9  เดือน 

  (√ )   รอบ  12  เดือน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

3.  การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ยั่งยืน 

ดานบุคลากร 
1. การฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ (Competency Based Training) 
2. การสรางเครือขายผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Subject Matter Experts) 

ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
1. กําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลกลาง 

 รวมทั้งกําหนดรูปแบบในการจัดทํารายงาน 

4.  การพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ดานบุคลากร 
1. การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management : KM) 
2. การฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ (Competency Based Training) 
3. การสรางเครือขายผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Subject Matter Experts)  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

     

- ระยะเวลาการสงงาน 29 พ.ค. 49 22 พ.ค. 49 15 พ.ค. 49 8 พ.ค. 49 1 พ.ค. 49 
- ความครบถวนของงาน 1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอ  
การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

6    

- ระยะเวลาการสงงาน 1 ระดับ 5 5.0000 0.0500 
- ความครบถวนของงาน 5          ระดับ 1 * 1.0000 0.0500 

         หมายเหตุ : *  รอผลการประเมินจากที่ปรึกษาของสํานักงาน ก.พ.ร. 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:   
ดําเนินการตามที่ไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (   )   รอบ    9  เดือน 

  (√ )   รอบ  12  เดือน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
เจาหนาท่ีจากสํานักตาง ๆ สนับสนุนขอมูลและใหความรวมมือในการจัดทํา 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
ขาราชการมีงานประจําในหนาท่ีหลักคอนขางมาก จึงทําใหมีขอจํากัดเรื่องเวลาที่จะดําเนินการจัดทําขอเสนอ 

การเปลี่ยนแปลง 

หลักฐานอางอิง :    
   เอกสารแนบในภาคผนวก 

หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (   )   รอบ    9  เดือน 

  (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  15  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนาํขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

15.2  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง 
 นายอาทิตย  ถมยา 
 นางสาวนารีรตัน เอี่ยมตั้งพาณิชย 
 (กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ) 

โทรศัพท :  - โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ700-703 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที่กําหนด

ในแตละแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก ท่ีไดจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแลว
เมื่อวันที ่30 กันยายน  2548 โดยแตละแผนงานไดจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักในแตละแผนงาน ดังนี้ 

น้ําหนัก 
สิ่งที่ตองดําเนินการ 

(รอยละ) 

ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 1.00 
1. การประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสรางเครือขายผูเช่ียวชาญ 

 ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
1.00 

ดานเทคโนโลยี 1.50 
1. การ Upgrade ฐานขอมูลหนี้สาธารณะเปน CS-DRMS 2000+ Version 1.1 พรอมกับสราง Window based  

 เพื่อใหสามารถใชงานไดสมบูรณขึ้น 
0.375 

2. การพัฒนาระบบประมวลผลใหมีประสิทธิภาพ โดยนําระบบเทคโนโลยีและระบบเครือขายสารสนเทศ 
 ที่ทันสมัยมาใช 

0.375 

3. การพัฒนาระบบ LP-MIS เพื่อใหหนวยงานที่ใชเงินกูสามารถรายงานความกาวหนาของโครงการและ 
 การเบิกจายผานWebsite ไดอยางรวดเร็ว เพื่อลดตนทุนและทรัพยากรที่ใช 

0.375 

4. การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมใหผูใชประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 0.375 

ดานบุคลากร 1.50 
1. การสรางเครือขายผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Subject Matter Experts) 0.30 
2. การพัฒนาชองทางการสื่อสารแบงปนขอมูลภายในองคกร (Communication Development) 0.30 
3. การฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ (Competency - Based Training) 0.30 
4. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) 0.30 
5. การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management : KM) 0.30  
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ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
                 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประเด็นยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก ประกอบดวย  

1. ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ผลการดาํเนนิงาน 

1. รวบรวมรายชือ่หนวยงานและผูทีเ่กี่ยวของโดยไดจดัทํารายชือ่หนวยงานและ 
 ผูที่ประสานงาน เพื่อสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  
 ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพือ่สราง 
 เครือขายผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี 
 สารสนเทศในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

2. ติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 
1) ขอคําปรึกษาทางดานเทคนิคการใชระบบ CS-DRMS 2000+  จาก  
บริษัท Crown Agent ซ่ึงเปนบริษทัที่ปรึกษาในการจดัทําระบบ  
CS-DRMS 2000+ เพื่อที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

    2) จางบริษทั Primewiz เพื่อใหคําปรึกษาในดานเทคนิคของการสํารอง 
ขอมูลหนี้สาธารณะ ซ่ึงศูนยขอมลูสารสนเทศได Back Up ฐานขอมูล 
หนี้สาธารณะตั้งแตเดือนมีนาคม 2549 

 3) สงเจาหนาที่คอมพิวเตอรเขารวมฝกอบรมกับศูนยขอมูลเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 4) ประสานงานกบับริษทั T.N. อินฟอรมเมชั่นซิสเต็ม จํากัด เพือ่พัฒนาระบบ 
GFMIS-TR โดยปจจุบนัอยูระหวางรอการพิจารณาของคณะกรรมการ 
คอมพิวเตอรกระทรวงการคลัง 

และปจจุบนัมีหนวยงานที่เปนเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลย ี
สารสนเทศกับ สบน. จาํนวน 4 หนวยงาน ไดแก บริษัท Crown Agent,  
บริษัท Primewiz, ศูนยขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานโครงการ GFMIS 

 

2. ดานเทคโนโลยี 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ผลการดาํเนนิงาน 

1. การ Upgrade ฐานขอมูลหนี้สาธารณะเปน  
CS-DRMS 2000+ Version 1.1 พรอมกับสราง 
Window based เพื่อใหสามารถใชงานไดสมบูรณ 
ข้ึน 

1. สบน. ได Upgrade ฐานขอมูลหนี้สาธารณะเปน CS-DRMS 2000+ Version 1.1 
 โดยดําเนินการ ดงันี้ 
 1) Update ขอมูลในระบบ CS-DRMS 2000+ ใหเปนปจจบุันและตรวจสอบความถูกตอง 
 2) Link ฐานขอมลู CS-DRMS 2000+ กับ Intranet  ของระบบผูใช ทําให 

สามารถเรียกใชโปรแกรมไดโดยสะดวก 
3) จดัทํา Program Back up & Recovery  ขอมูล 
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2. ดานเทคโนโลยี (ตอ) 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ผลการดาํเนนิงาน 

4) เผยแพรวิธีการใชงานแกเจาหนาที่ของศนูยขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
และฝกอบรมใหแกเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของแลว และจะจดัฝกอบรมเพิ่มเตมิ 
เปนระยะๆ ในปงบประมาณ 2550 

5) มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยเจาหนาทีศู่นยขอมลูสารสนเทศ 
ซ่ึงสรุปไดวา สามารถบันทึกขอมูลและรายงานผลได และจะตองมีการพัฒนา 
อยางตอเนือ่งตอไป โดยจะปรับปรงุระบบฐานขอมลูหนี้สาธารณะ  
CS-DRMS 2000+ จากVersion 1.1 เปน Version 1.2 ซ่ึงจะดําเนินการแลวเสร็จ 
ในปงบประมาณ 2550 

1. การ Upgrade ฐานขอมูลหนี้สาธารณะเปน  
 CS-DRMS 2000+ Version 1.1 พรอมกับสราง 
 Window based เพื่อใหสามารถใชงาน 
 ไดสมบูรณข้ึน (ตอ) 

2. การดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถลดรอบระยะเวลาการจัดทาํรายงาน 
    หนี้สาธารณะรายเดือน จาก 10 สัปดาห เหลอื 5 สัปดาห 

1. ปรับปรุง Hardware ของ สบน. ใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยได 
 จัดซ้ือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอมอปุกรณ จาํนวน 96 เครื่อง เรียบรอยแลว 
 เมื่อวันที่ 16 มถิุนายน 2549 

2. ปรับปรุงชองทางการติดตอส่ือสารในระบบ CS-DRMS และระบบ Internet ของ 
 สบน. ใหรวดเร็วสอดคลองกบัความตองการของผูปฏิบัติงานมากขึน้ โดย 
 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายในและจัดซ้ืออปุกรณ ดังนี้ 
1) Application Server  เพื่อขยายระบบ CS-DRMS โดยขยายหนวยความจํา 

   (RAM) เปน 10 GB และเพิ่ม CPU Pentium Xenon 2.8 GHz  
2) Proxy Server เพื่อชวยให Internet ทาํงานเร็วข้ึน 
3) Bandwidth Management เพื่อชวยจัดระเบียบของการใช Internet และรองรับ 

     การใชงานที่มากขึ้น 

2. การพัฒนาระบบประมวลผลใหมีประสิทธิภาพ 
 โดยนําระบบเทคโนโลยีและระบบเครือขาย 
 สารสนเทศทีท่ันสมัยมาใช 

3. การดําเนินงานดังกลาวทําใหผูปฏิบัติงานมีขอมลูที่มีคุณภาพ ครบถวน และ 
ทันตอเหตุการณ สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีจํานวน 
ผูเขาใชขอมูลในระบบ Internet ของ สบน. มากขึ้น 

3. การพัฒนาระบบ เพื่อใหหนวยงาน 
 ที่ใชเงินกูสามารถรายงานความกาวหนา 
 ของโครงการและการเบิกจายผานWebsite  
 ไดอยางรวดเร็ว เพื่อลดตนทุนและทรัพยากร 
 ที่ใช 

1. การพัฒนาระบบ LP-MIS  เพื่อเพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการติดตาม 
 ผลการเบกิจายเงินทั้งในสวนเงินกูและเงินงบประมาณหรือดานรายไดของ 
 รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการประเมินโครงการ 
 ในมิติตาง ๆ  โดยไดดําเนินการ ดงันี้ 
1) จางบริษทัทีป่รึกษา เพือ่ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ 

ใชงานระบบ 
2) จดัทํารายงานการออกแบบระบบ (System Design Report) 
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2. ดานเทคโนโลยี (ตอ) 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ผลการดาํเนนิงาน 

3) เผยแพรวิธีการใชงานระบบใหแกผูใชงาน โดยจัดฝกอบรมแลว 3 รุน 
4) จดัทําแบบสอบถามเพือ่สํารวจความคิดเห็นของผูใชงานในระหวางการ 

ฝกอบรม และนาํมาปรับปรุงระบบงานเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
5) จดัทําคูมอืการใชงานระบบเสร็จเรียบรอยแลว     

3. การพัฒนาระบบ เพื่อใหหนวยงาน 
 ที่ใชเงินกูสามารถรายงานความกาวหนา 
 ของโครงการและการเบิกจายผาน Website  
 ไดอยางรวดเร็ว เพื่อลดตนทุนและทรัพยากร 
 ที่ใช (ตอ)  หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2549 เปนชวงการพฒันาระบบงาน ซ่ึงไดดําเนินการ 

   เสร็จเรียบรอยแลว 
   ปงบประมาณ 2550  เปนการทดสอบระบบการใชงานและเผยแพร 
   วิธีการใชงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ (นาํรอง) 
   ปงบประมาณ 2551 เปนการติดตามและขยายผลใหครอบคลุม 
   ทุกหนวยงาน 

1. ระบบ e - office 
1) มีการวิเคราะหและจดัประเภทของขอมูลที่จะลงใน Website และ Intranet  

 เพื่อลงใหตรงกับหัวขอที่กาํหนดไว ไดแก ภาพและเสียงจากการจัดฝกอบรม 
/สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากร เอกสาร หนังสือเวียน และจุลสารที่นาสนใจ 
รวมถึงขาวประชาสัมพันธ โดยมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดทําขอมูลรวบรวม 
และนําสงใหเจาหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บขอมูล  

 2) ปรับปรุง Website ของ สบน. ใหผูใชสามารถคนหาขอมูลไดงายและใหมี 
รายละเอียดเพิ่มขึน้ และมีการปรับปรุงหัวขอตาง ๆ ใน Intranet เปนระยะ ๆ  
โดยรับความเห็นและขอเสนอของผูใชมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง  
และไดมี DEMO ของ Website ลงไวใน Intranet เพื่อขอรับความคิดเหน็จากผูใช 

4. การพัฒนาระบบการจัดเกบ็ขอมลูและรวบรวม 
 ใหผูใชประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

2. ระบบคลังความรู 
ปจจุบนั สบน. มีระบบฐานขอมูลเกีย่วกับการบริหารหนี้สาธารณะ เชน 

ระบบ CS-DRMS, Risk Modeling, Credit Scoring, LP-MIS และ MP-MIS  
และไดมีการจัดทาํ K.M. Web Page ใน Intranet ของ สบน. โดยมีคณะทํางาน
พิจารณาจาํแนกและจัดหมวดหมูของความรูที่เปนประโยชน โดยแยกเปน 3 กลุม  
ดังนี้ กลุมที่ 1 ความรูเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ กลุมที่ 2 ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ 
จัดหาเงินกู/คํ้าประกัน และกลุมที่ 3 ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เพื่อจดั 
ใหเปนระบบและสะดวกแกการคนหาในระบบคลังความรูของ สบน. 
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3. ดานบุคลากร 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ผลการดาํเนนิงาน 

1. การสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 (Subject Matter Experts) 

1. ประสานกบับรษิัทที่ปรึกษาในการเก็บรวบรวมความตองการใชงานระบบ 
   ติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนของภาครัฐ และจัดทํารายงานการ 
   ออกแบบระบบ (System Design Report) รวมทั้งไดถายโอนขอมูลและทดสอบ 
   การใชงาน โดยทํางานรวมกับบรษิัทที่ปรึกษา และใหความรูเกี่ยวกับการใช 
   ระบบงานฯ แกหนวยงานนํารอง ไดแก บริษทัการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
   (โครงการสนามบินสุวรรณภูม)ิ  

2. จัดทํา PDMO Mail Server โดยประสานงานกับศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสือ่สาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในการจัดทํา Mail Server  
   ของ สบน. และไดติดตั้ง Server ไวที่ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ซ่ึงในการจัดทํา Mail Server เพื่อใหมีพื้นที่ในการจดัเก็บขอมลูและขาวสารตาง ๆ 
   ซ่ึงจะเปนประโยชนกับ สบน. และเปนการสรางเครือขายผูที่มีความเชี่ยวชาญ 
   เฉพาะดาน 

2. การพัฒนาชองทางการสื่อสารแบงปนขอมูล 
 ภายในองคกร (Communication Development) 

1. พฒันารปูแบบการจัดทาํฐานขอมูลโครงการจัดทาํระบบติดตามและประเมินผล 
   โครงการลงทุนของภาครัฐของกระทรวงการคลัง ระหวางสวนงานที่เกี่ยวของ 
   เพื่อรองรับระบบฐานขอมูลโครงการลงทุนฯ ที่อยูระหวางการถายโอน 
   และทดสอบการใชงาน  

2. พฒันาชองทางการสื่อสารขอมูลหนี้สาธารณะจากเดิมเปนการติดตอทางเอกสาร 
    ปจจุบนัใหมีการสงขอมูลผานระบบ e-Mail  ซ่ึงจะทําใหการจัดเก็บขอมูลอยูใน 
    รูปแบบเดียวกนั มีความสะดวกตอการใชงาน 

3. การฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ 
 (Competency - Based Training) 

1. ไดฝกอบรมตาม Competency ที่ตองการ ตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
   ของ สบน. จาํนวน 9 หลักสูตร โดยเปนการสงขาราชการเขารวมการฝกอบรม/ 
   สัมมนาในหลกัสูตรตางๆ เชน หลักสูตรนวัตกรรมทางการเงินและกลยุทธ 
   การทําธุรกรรมซื้อ-ขาย เงินตราตางประเทศผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน  
   และเปนการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เชน การพฒันาทักษะในการสื่อสาร 
   และการนําเสนอผลงาน เปนตน  

4. การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job  
 Training) 

1. สํานักบริหารการชําระหนีแ้ละกลุมชวยอาํนวยการไดมอบหมายใหขาราชการ 
   ไปเรียนรูงานกบัศูนยขอมลูสารสนเทศ เพือ่ศึกษาวิธีการเรียกใชงานระบบ  
   CS-DRMS เชน การบันทึกขอมูลหนี้สาธารณะ การเรียกดูขอมูลการศึกษา 
   วิธีการคํานวณตนทุนการกูเงินในประเทศและตางประเทศ เปนตน ทั้งนี้  
   เพื่อเปนการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกนัได  
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3. ดานบุคลากร (ตอ) 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ผลการดาํเนนิงาน 

5. การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge  
 Management : KM) 

1. ปรับปรุงคณะทํางานพัฒนาบุคลากรของ สบน. ทําหนาที่ KM Team และ 
   มอบหมายใหรองผูอาํนวยการ สบน. เปน Chief Knowledge Officer (CKO)  

2. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดานการพัฒนาระบบริหารความรูภายใน 
   องคกร ประจําปงบประมาณ 2549 ตามประเด็นยุทธศาสตรการบรหิารจัดการ 
   หนี้สาธารณะในเชิงรุก  

3. ดาํเนินการตามแผนฯ ในสวนของกระบวนการจัดการความรูและกระบวนการ 
   การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

60 70 80 90 100 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก 

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของ 
การดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของ
สวนราชการ 
-  ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 
-  ดานเทคโนโลยี 
-  ดานบุคลากร 

4 
 
 

1.00 
1.50 
1.50 

 
 
 

รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

 
 
 

5.0000 
5.0000 
5.0000 

 
 
 

 0.0500 
0.0750 
0.0750  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
ดําเนินการตามที่ไดช้ีแจงในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
2. มีงบประมาณที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนฯ 
3. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
ขาราชการมีงานประจําในหนาท่ีหลักคอนขางมาก      

หลักฐานอางอิง :    

เอกสารแนบในภาคผนวก 

     หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
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ชื่อตัวชี้วัดที่  16 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ    

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายวิสุทธิ์  จันมณี  
              นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ  

โทรศัพท :  - โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 520, 713 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รัฐวสิาหกิจ และหนวยงาน 

ของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 เห็นชอบใหกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ 

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เพื่อปฏิบัติหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนากฎหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดินสําหรับ 
ป พ.ศ. 2549-2551 ซึ่งแผนพัฒนากฎหมายสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประจําป พ.ศ. 2549 มีความกาวหนาของ
การดําเนินการ ดังนี้ 

1.  สบน. มีคําสั่งท่ี 136/2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สบน. โดยมีผูอํานวยการ 
สบน. เปนประธาน เพือ่ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายสําหรับป พ.ศ. 2549-2551 
                   2.  คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สบน. ไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากฎหมาย สบน. ประจําป พ.ศ. 2549 เมือ่วันที่  
4 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งมกีฎหมายที่อยูในแผนพัฒนากฎหมาย สบน. จํานวน 1 ฉบับ คือ รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ พ.ศ. .... และ สบน. ไดเสนอแผนพัฒนากฎหมายดังกลาวตอเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ซึ่งตอมาไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนากฎหมาย สบน. รวมถึงไดบรรจุไว
ในแผนพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง   
                   3.  คณะเจรจาขอตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ คณะที่ 2 ไดนําสงรายงานการประชุม
และสรุปผลการตรวจประเมนิแผนพัฒนากฎหมายพรอมขอเสนอแนะตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่พจิารณาดําเนินการ เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ท้ังนี้ คณะเจรจาฯ ไดมีมติรบัแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง (ยกเวนกรมบัญชีกลาง) 
ประจําป 2549 แลว 
                   4.  คณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมายไดสงผลการตรวจประเมินแผนพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลัง (ยกเวนกรมบัญชีกลาง) ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 เพื่อใหกระทรวงการคลังยืนยันผลการ
ประเมินในชั้นหนึ่งกอนที่คณะกรรมการกํากบัการพัฒนากฎหมายของสวนราชการจะไดนําเสนอแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
                   5.  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการตามที่คณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการเสนอ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ    

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

 

ระดับ  1  คะแนน :  รวบรวมกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐทั้งหมดที่สวนราชการรับผิดชอบ โดยจําแนกหมวดหมู 
วากฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติใดที่ออกเปนไปตามกฎหมายหลักฉบับนั้น 

ระดับ  2  คะแนน :  สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลัก กฎหมายรอง หรือขอบังคับที่จะตองดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมที่อยูในความรับผิดชอบของ 
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลองตามกรอบนโยบายในการพัฒนากฎหมายที่คณะรัฐมนตรี 
ไดกําหนดไว ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายในหลัก 3 ประการ 15 แนวทาง/ประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนการบริหาร  
ราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548-2551)/หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ระดับ  3  คะแนน :  จัดทาํรายงานวิเคราะหกฎหมายและประเด็นทางกฎหมายตามกรอบนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว โดยมีการจัดทําการรับฟง 
ความคดิเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย (Focus Group) หรือนําขอเสนอจากผลงานวิจัยมาดําเนินการ 
และนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายทั้ง 10 คณะหรือทมีผูเชีย่วชาญดานกฎหมายทีค่ณะอนุกรรมการ 
กํากับการพัฒนากฎหมายของสวนราชการไดแตงตั้งไปดําเนินการพัฒนากฎหมายในสวนที่รับผิดชอบ หากไมสามารถดําเนินการได
ตองชี้แจงเหตุผลประกอบ ซึ่งคณะอนกุรรมการกํากับการพัฒนาของสวนราชการจะเปนผูใหความเห็นชอบ 

ระดับ  4  คะแนน :  จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมาย 
ที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหคณะอนุกรรมการกํากับการพัฒนากฎหมาย 
ของสวนราชการไดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 

ระดับ  5  คะแนน :  แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ    

3 ระดับ 5 5.0000 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1.  ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหกฎหมาย โดยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา และยกรางกฎหมาย 
2.  ไดจัดทําการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (Focus Group)  
3.  ไดเสนอแผนพัฒนากฎหมายใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สบน. พิจารณา รวมทั้งเสนอผูอํานวยการ สบน. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
4.  ไดเสนอแผนพัฒนากฎหมาย สบน. ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลงัพิจารณา 
5.  แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                  การลาออก (Turnover) ของขาราชการกลุมงานกฎหมายสูง ทําใหขาราชการที่อยูตองปฏิบัติภารกิจแทน รวมท้ัง
มีงานประจําในหนาท่ีคอนขางมาก  

หลักฐานอางอิง :    

                                เอกสารแนบในภาคผนวก 

   หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  17 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดาํเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย 
                               ของสวนราชการ 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 1 :  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ   
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายวิสุทธิ์  จันมณี  
              นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ 

โทรศัพท :  - โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 520, 713 

คําอธิบาย :   
พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน (Milestone) ตามแผนพัฒนา

กฎหมายประจําป พ.ศ. 2549 (ประเมินผลงานถงึวันที่ 30 กันยายน 2549) ท่ีสวนราชการนําเสนอและคณะรัฐมนตรไีดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  ภายใตแผนพัฒนากฎหมายของสํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป 2549 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(สบน.) มีภารกจิหนาท่ีตองดําเนินการจัดทําอนุบัญญัติ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
จํานวน 1 ฉบับ คือ รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ พ.ศ. .... ซึ่งเปน
บทบัญญัติกฎหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะของประเทศใหมีความยืดหยุน คลองตัว และ
ประหยัดตนทุนในการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ โดยใหอํานาจกระทรวงการคลังนําเงินทดรองราชการมาปรับโครงสรางหนี้
สาธารณะได สงผลใหการบรหิารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

2.  สบน. ไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (Focus Group) ไดแก กรมบัญชีกลาง
และสํานักงานกาํกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อปรับปรุงสาระของรางระเบียบฯ 
ใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน โดยรางระเบียบดังกลาวไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางดวยแลว 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549  

3.  รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ พ.ศ. …. ไดผานการ
พิจารณาและรับฟงความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ในระดับการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
กระทรวงการคลังดวยแลว 

4.  สบน. ไดเสนอรางระเบียบฯ ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเพื่อลงนามในรางหนังสอืถงึสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549   

5.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามในรางหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาํเสนอ
รางกฎหมายใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และรายงานความคืบหนาใหคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกระทรวงการคลังทราบ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 

6.  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพจิารณาแลวดําเนินการตอไป เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย 
ของสวนราชการ 

1 
(60 %) 

2 
(70 %) 

3 
(80 %) 

4 
(90 %) 

5 
(100 %) 

 
 

ระดับ  1  คะแนน :  ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหกฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ 
ระดับ  2  คะแนน :  การยกรางกฎหมายแตละฉบับแลวเสร็จ 
ระดับ  3  คะแนน :  มีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย (Focus Group) 
ระดับ  4  คะแนน :  ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวง และหรือคณะกรรมการ 

รางกฎหมายของกระทรวง 
ระดับ  5  คะแนน :  เสนอรางกฎหมายที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

7 ระดับ 5 5.0000 0.3500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1.  ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหกฎหมาย โดยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา และยกรางกฎหมาย 
2.  ไดจัดทําการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (Focus Group)  
3.  ไดเสนอแผนพัฒนากฎหมายใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สบน. พิจารณา รวมทั้งเสนอผูอํานวยการ สบน. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
4.  ไดเสนอแผนพัฒนากฎหมาย สบน. ใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลงัพิจารณา 
5.  แผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการนําเสนอไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
                   การลาออก (Turnover) ของขาราชการกลุมงานกฎหมายสูง ทําใหขาราชการที่อยูตองปฏิบัติภารกิจแทน รวมท้ัง
มีงานประจําในหนาท่ีคอนขางมาก  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

หลักฐานอางอิง :     
                                     เอกสารแนบในภาคผนวก 

   หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

ชื่อตัวชี้วัดที่  19 :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง   

ผูกํากับดแูลตัวชีว้ัด 1 :  รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
                                  (นายสรร  วิเทศพงษ) 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวเทียมจันทร  ประเสริฐผล
              (กลุมตรวจสอบภายใน) 

โทรศัพท :  - โทรศัพท :  0-2265-8050 ตอ 710 

คําอธิบาย : 
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ/การกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน และจะสงผลกระทบ 

หรอืสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรอืลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ของสวนราชการ 

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินการ 
ตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ของสวนราชการเปนสําคัญ 

การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพือ่
การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 

ขอมูลผลการดาํเนินงาน :   
1.  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดมอบหมายใหคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

เปนผูจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของ สบน. โดยมรีองผูอาํนวยการ สบน. เปนประธาน ผูบริหารของสํานกั/กลุมงาน  
เปนกรรมการ และกลุมตรวจสอบภายใน เปนฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ  

2.  คณะกรรมการฯ ไดพิจารณากําหนดกิจกรรมที่จะสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของ สบน. การวิเคราะห
และระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-
2551) การจัดลาํดับความสาํคัญของปจจัยเสี่ยงเพื่อกําหนดมาตรการในการปองกัน ควบคุม หรือลดความเสี่ยง  

3.  ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึง่ประกอบดวย รายงานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
และแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สบน. เสนอคณะกรรมการฯ และผูอํานวยการ 
สบน. พิจารณาใหความเห็นชอบ และนําสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 รวมท้ังไดแจงเวียนแผนการ
บริหารความเสี่ยงฯ ใหสํานัก/กลุมงานทราบและพิจารณาดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดไว 

4.  ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดติดตามความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงฯ (สวนของแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง) โดยขอใหสํานัก/กลุมงานรายงานในแตละประเด็นยุทธศาสตรวา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  
สามารถดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไดหรือไม เพียงใด มีปจจัยสนับสนุน ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน และ
แนวทางแกไขอยางไร ซึ่งผลการรายงานปรากฏวา สามารถดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดครบถวน  

5.  คณะกรรมการฯ ไดประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปรากฏวา สบน. สามารถกําหนดกิจกรรม วัตถุประสงค 
ความเสี่ยงและมาตรการควบคุมไดครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร พรอมทั้งสามารถดําเนินการไดตามมาตรการควบคุม
ท่ีกําหนดไวในแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ไดครบถวน ทําให สบน. สามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเห็นวาแผนการ
บริหารความเสี่ยงฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะชวยควบคุม ปองกัน หรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ดังนั้น สบน. จึงยังคงใชมาตรการตามแผนฯ เปนเครื่องมือในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตอไป และ
ไดจัดทํารายงานสรุป และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สบน. เสนอผูอํานวยการ สบน. พิจารณา
ใหความเห็นชอบแลวเมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2549 แตอยางไรก็ตาม เมือ่ระยะเวลาผานไป หรอืมีเหตุการณเปลี่ยนแปลง 
แผนการบริหารความเสี่ยงฯ ท่ีมีอยูอาจไมเหมาะสมและไมเปนปจจุบัน สบน. ก็จะไดมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับสถานะการณตอไป 

เกณฑการใหคะแนน : 

ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง   

1 2 3 4 5 

 

ระดับ  1  คะแนน :  มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของ 
สวนราชการ โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร 
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

ระดับ  2  คะแนน :  วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งทีเ่ปนตัวเงินและไมเปนตัวเงนิ) หรือความลมเหลว หรือ 
ลดโอกาสที่จะบรรลเุปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ  จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

ระดับ  3  คะแนน :  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพือ่การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ไดแลวเสร็จ และจัดสงมายังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยในแผนฯ ดังกลาวตองมีการกําหนดมาตรการ 
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบคุลากรทุกระดับของสวนราชการในดานการบริหารความเสี่ยง และ 
การดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

ระดับ  4  คะแนน :  ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ของสวนราชการ ประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ  5  คะแนน :  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 2551) ประจําป    
งบประมาณ พ.ศ. 2549 และมีการกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ สําหรับ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             (    )   รอบ    9  เดือน 

   (√ )   รอบ  12  เดือน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน     
ถวงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยง   

3 ระดับ 5 5.0000 0.1500 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
สบน. ไดใชนิยามความเสี่ยงและระบบบริหารความเสี่ยงท่ีสาํนักงาน ก.พ.ร. กําหนด เปนแนวทางสําหรับ 

การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของ สบน. และสามารถดําเนินการตามแผนฯ ไดแลวเสร็จครบถวนตามที่ไดช้ีแจง
ในขอมูลผลการดําเนินงาน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.  การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการจัดทําคลายคลึงกับการจัดทําระบบการควบคุมภายใน  

ดังนั้น บุคลากรจึงมีพื้นฐานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรือ่งของความเสี่ยงเปนอยางดี  
2.  ผูบริหารและบุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดใหมีแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปองกัน ควบคุม หรือลด

ความเสี่ยงท่ีจะทําใหการดําเนินงานขององคกรไมบรรลวุัตถุประสงคท่ีตั้งไว รวมท้ังใหความรวมมอืในการดําเนินการ
ไดเปนอยางดี 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
 เนื่องจากขาราชการแตละทานมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมาก รวมท้ังยังตองรับผิดชอบตัวช้ีวัดอื่นตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของ สบน. 

หลักฐานอางอิง :  
                 เอกสารแนบในภาคผนวก 

     หมายเหตุ  : 1 การติดตอสอบถามรายละเอียดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 


